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Närvarande:  

Eva Turesson, Barbro Hansen-Johansson, Camilla Sörman, Lena Bjärmark och Annelie 

Gustafson (sekreterare) 

 

Kontakter inför sommaren 2013 

Camilla Sörman har kontaktat Klas Brynte och Johanna Berg angående ämnet 

entreprenörskap i skolan. Frågan ställdes om de vill/har möjlighet att vara delaktiga i mötet 

2013. Inget svar har kommit tillbaka än.   

Lena Bjärmark har varit i kontakt med Mats Brengdahl som arbetar på BMB angående ämnet 

miljö, energi och omställning. Han är en miljörådgivare som pratar om miljö och pengar på ett 

sätt som kan vara av intresse för alla vänorter.  

Eva Turesson har mailat till våra vänorter angående de föreslagna ämnena (Miljö, energi och 

omställning, entreprenörskap i skolan samt utveckling av vänortssamarbetet) att ta upp på 

mötet sommaren 2013. Svar har kommit från Estland - Köo, Finland – Köyliö och Tyskland – 

Fladungen.  

Estländarna tänkte i mångt och mycket som vänortskommittén. Till exempel att mötena ska 

vara öppna för andra människor också, inte bara politiker och tjänstemän i kommunen utan 

affärsmän som arbetar i kommunen. De önskar även att ämnena är specificerade så att de 

kan skicka rätt människor.  

Finländarna tycker att miljö, energi och omställning är ett aktuellt och bra ämne. De vill skapa 

egna program för de unga, men inte ”ungdomsläger”. Som vänortkommittén förstår det så 

kan det vara bra att ha ett program som de vuxna och ungdomar delar på och ett program 

där de vuxna gör något och ungdomarna gör något mer ”ungdomligt”. Förslag: 

samarbetsövningar. Finländarna tycker även att det är viktigt att man håller ett bestämt antal 

som blir inbjudna från varje vänort, exempelvis 4 vuxna och 4 ungdomar. De önskar även att 

deltagarna inte alltid ska vara samma varje år utan att de kanske byts ut beroende på ämne.   

Tyskarna tyckte ämnena verkade intressanta även för deras del.  

 

Söka bidrag inför mötet 2013 

Vänortkommittén beslutar att lägga ut 10 00:- av sparade pengar på att anlita Gordon Hahn 

för att få hjälp med att göra en ansökan för mötet i sommar. Förhoppningen är att Kf i 

december klubbar Ks förslag att tillföra vänortkommittén 75 000:- nästa år och att dessa 

pengar i så fall skall tas av detta. Det är dock viktigt att ansökan kommer igång och därför 

väljer vänortkommittén att redan nu kontakta Gordon och få igång arbetet. Ansökan ska vara 

inne senast 1 februari 2013.  



En andra ansökan kan vi göra efter sommarens möte. Tanken är att denna ska vara en 

projektansökan som sträcker sig över 2-3 år. Möjlighet finns då att plocka med nya orter som 

kan vara intresserade av de ämnen som vi under mötet 2013 beslutar oss för att arbeta med. 

Även här kan vi fråga om Gordon Hahns hjälp.  

 

Datum inför sommarens träff 

Sommaren 2013 kommer vänortkommittén bjuda in vänorterna till möte den 15/8-18/8, vecka 

33.  

 

Nästa möte 

Nästa möte får beslutas i samarbete med Gordon Hahn, när han har möjlighet så kan 

vänortkommittén samlas för att tillsammans gå igenom vad ansökan ska innehålla. Vi 

inväntar alltså en tid från Gordon Hahn innan vi bokar ett nytt möte för vänortkommittén.  

Lena Bjärmark önskar även att vi tar drygt en timme vid nästa möte till att se en film, 

Transition 4.0. Filmen handlar om ett hållbart samhälle, sekvenser från hela världen där 

samhällen själva har börjat agera för att få det bättre. Tanke finns från vänortkommittén att 

skicka ut denna film till vänorterna inför mötet augusti 2013. Möjlighet till detta ska ses över.  

 

Vänortkommitténs hemsida på nora.se 

Sekreterare Annelie Gustafson ska uppdatera denna hemsida så att den stämmer. Till 

exempel namnges en ordförande trots att detta saknas. Vidare så ska minnesanteckningarna 

samt protokoll från 2012 läggas upp.  

 

Vid pennan/Annelie Gustafson  


